
המאמר "להחזיר עטרה" של חנו, ב* ימי )מוס% "האר!"
( מציג גישה חד צדדית ומסולפת במסווה של מאמר18.6

אקדמי ומדעי. המאמר רצו% חצאי אמיתות וסילופי9, בנוס%
להצהרות שמתנגשות ע9 השכל הישר וע9 תצפיות פשוטות

במש, הדורות. אנסה לגעת באלו רק בקצה המזלג.
אתחיל דווקא ע9 החלק העסיסי של המאמר, הדובדב*
שבקצפת > הד* בפגיעה במיניות. שומו שמי9! הנה כל הע9
היהודי לדורותיו הפסיד את ההנאה המושלמת מיחסי מי*!

כא* ב* ימי ממש מצטיי* בסילופיו.
, שאותו הוא מרבה לצטט, כתובLaumanבמאמר של 

במפורש שהפרעות בתפקוד המיני ה* יותר שכיחות אצל
גברי9 ערלי9 מאשר אצל גברי9 נימולי9. למשל, אצל גברי9

מגברי9 ערלי9, 58היו בעיות בתפקוד המיני ל>% 45>59בגיל 
בלבד מגברי9 נימולי9. הנתו* הזה משו9 מה 40לעומת %

נעל9 לחלוטי* מעיני ב* ימי. הוא ג9 מפברק מסקנה מחקרית
שלפיה "גברי9 נימולי9 מאונני9 משמעותית יותר מגברי9
ערלי9, ומקיימי9 מי* אורלי בתדירות גבוהה יותר. שוני זה
בהרגלי9 מבטא את הסיפוק הפחות של הגבר הנימול ממי*
קונוונציונלי". זו מסקנה שפשוט אינה קיימת במאמר שעליו

הוא מסתמ,.
מדובר כא* בהסבר אישי של ב* ימי, שמובא כאילו הוא עובדה
מדעית מטע9 החוקרי9. המחברי9 של המאמר נותני9

השערה שונה לחלוטי*.
אחר כ, מביא ב* ימי קביעה עסיסית, ש"נשי9 שהתנסו
ביחסי מי* ע9 נימולי9 וע9 ערלי9 מעדיפות כמעט תמיד מי*
ע9 ערלי9". הוא לא מפרט את שיטות המחקר המפוקפקות,
כמו שיטת בחירת הנשי9 שהשתתפו באותו מחקר, שגויסו
על ידי פרסומות במגזיני9 פופולריי9, כולל כתב>עת של
האגודה נגד מילה. הוא ג9 לא מצטט עבודה מדעית אחרת,

.Williamson, 1988. J. Sexשמראה בדיוק את ההיפ, )
Educ. Therapy, 8:14שנשי9 צעירות מעדיפות דווקא < )

גברי9 נימולי9.
ג9 בהביאו את ההשפעה של המילה על הבריאות, מציג ב*>
ימי עובדות באופ* סלקטיווי. הוא ד* בסיבוכי9 של ברית
המילה, וטוע* שה"מיתוס" על "מיומנות9 המופלאה" מופ!

לחתו ,כ
(18.6.1999)פורס במוס "האר" בתארי שמעו גליק 

על יד המוהלי9 עצמ9. שוב הוא לא צודק,
כי למשל סקר רפואי נרחב על סיבוכי9 של
ברית המילה מדווח ש"בילדי9 המופיעי9 ע9
סיבוכי9, הסיכוי הוא יותר גדול שהברית
נעשתה על ידי רופא, מאשר שהיא נעשתה ידי

מוהל"
( Williams et al., 1993. Br. J. Surg, 80:

1231.)
ישנ9 דיווחי9 דומי9 אחרי9 בספרות
הרפואית. במש, השני9 לא בכדי נימולו
הזכרי9 במשפחת המלוכה האנגלית דווקא
על ידי מוהלי9, ולא על ידי רופאי9. והניסיו*
הציבורי המוכר לכל יהודי מעיד בצורה
ברורה שהסיכוני9, שאכ* קיימי9 בכל
פרוצדורה, ה9 מינימליי9. בסקירה על מילה
ובריאות מתעל9 ב* ימי מספרות עניפה

שמראה תחלואה יותר גבוהה אצל ערלי9. מחלות אלו
כוללות לא רק סרט* הפי*, אלא ג9 זיהומי9 בדרכי השת*,
ולאחרונה ג9 איידס. יש אכ* ויכוח רפואי, "א9 התועלת
הרפואית של הניתוח אכ* מצדיקה אותו", אבל שיש תועלת
ניכרת > על זה אי* ויכוח. למשל, האגודה הקנדית מסכמת

are evenly balancedשקיי9 איזו* בי* התועלת לנזק )"
benefits and harms9ומשאירה להורה את ההחלטה א )"

כדאי לבצע את הפרוצדורה, אבל היא אינה משתמשת במלי9
המוגזמות של ב* ימי )כמו "אי* הצדקה בריאותית", או "ברור
שיש לחדול ממנה"(, המתעל9 במגמתיות מכל היתרונות
הרפואיי9 הקיימי9. בדיו* על הכאבי9 והשפעת9, ב* ימי
משמיע זעקה נרגשת, "כאבי התינוק ה9 קיצוניי9", "גדולי9
מנשוא". זעקתו מתנגשת ע9 תצפיות פשוטות של רוב בני
אד9 הנוכחי9 בזמ* ברית מילה שגרתית. המחבר עוד עושה
ספקולציה ש"אי* כל סיבה להניח" שהתוצאות השליליות
"נעלמות ע9 התפתחות הילד", זאת אומרת > כל נימול צפוי
אולי לנזק אישיותי קבוע לכל החיי9. אני מוכרח לומר
שהפחדי9 נראי9 מוגזמי9 מאוד כשמדובר בטראומה יחסית
מינורית, בהשוואה לסוגי טראומה שכל ילד נורמלי עובר
פעמי9 מספר עד שהוא מתבגר. ואכ*, כדאי לדעת שישנ9
אנשי9 מבוגרי9 המאוגדי9 בארגוני9 נגד ברית מילה,
שיושבי9 בקבוצות תמיכה ומבכי9 את הנזק שגרמו לה9
הוריה9, ומאשימי9 אות9 בכל הבעיות הפסיכולוגיות שמה*

 שממנה הוציאBJUה9 סובלי9 בחייה9. דר, אגב, החוברת 
ב* ימי חלק ניכר מציטוטיו, היא חוברת שרוב המאמרי9 בה
נכתבו על ידי פעילי9 מרכזיי9 המזוהי9 שני9 רבות ע9
התנועה הנלחמת מלחמת חורמה נגד מנהג ברית המילה.
החוברת נתנה למתנגדי9 שטח רחב להציג את עמדת9, יותר

מפי עשרה עמודי9 משנתנה למדעני9 מהצד השני.
המגמתיות של החוברת ברורה, לאור ההרכב של המשתתפי9
בה. בכדי להבי* באיזה סוג אנשי9 מדובר, כדאי לדעת שישנ9
אנשי9 כיו9, שלא רק שה9 מקדישי9 חלק ניכר ממרצ9
ומזמנ9 להילח9 נגד ברית המילה, אלא חלק מה9 ג9 משקיע
מאמצי9 בלתי נלאי9 להחזיר את עורלת9, א9 על ידי
ניתוחי9 פלסטיי9, או > כמו שעשו יהודי9 מסוימי9 בימי
הדריאנוס ואנטונינוס > "מושכי9 בעורלת9", זאת אומרת
תולי9 משקולות כל יו9 על עור איבר המי* שלה9 במש,
שעות, בכדי להחזיר את עורלת9. אני משאיר לציבור
"הנאור" לשפוט את הפסיכודינמיקה העומדת מאחורי

פעולות כאלה.
אשתי הזכירה לי שברית מילה באמת מסוכנת מאוד
ליהודי9; בימי הרומאי9, היווני9, הנאצי9 והסובייטי9, זה
היה מסוכ* עד מוות ליהודי9 לעבור ברית מילה. אבל אבותינו
התגברו על הדריאנוס ודומיו, וג9 על ב* ימי נתגבר. כדאי
להדגיש בכל הדיו*, שהסיבה היהודית לביצוע ברית מילה
אינה בריאותית בכלל, אלא כמצווה מ* התורה, שהתקבלה
במש, כל הדורות במסירות נפש רבה, ג9 על ידי יהודי9 לא
דתיי9. קשה לדמיי* יהודי ע9 קשר כלשהו לרצ% ההיסטורי

של הע9 היהודי לדורותיו, שיעיז להציע ביטול מצווה זו.
הא9 אפשר לצפות שבקרוב נוכל ג9 לקרוא ב"האר!" על

הברבריות של השחיטה הכשרה?


